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JEGYZŐKÖNYV 
ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
 
Napirendi pontok: 
 
 

1. Jogharmonizációs ütemterv elfogadása 
Előterjesztő:  Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
2. Tájékoztató pályázati lehetőségekről (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa 

 
3. Egyebek, bejelentések 

Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyvben található Képviselő-testületi döntések: 
Alap Község Önkormányzat 9/2009. (VI. 15.) rendelete egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezéséről  
116/2009. (VI. 15.) számú határozat: Jogharmonizációs ütemterv elfogadása 
117/2009. (VI. 15.) számú határozat: Szándéknyilatkozat „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” – pályázat benyújtása, felhatalmazás 
118/2009. (VI. 15.) számú határozat: Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Cece nagyközség 
Önkormányzata által benyújtott pályázathoz – hozzájárulás, önrész biztosítása 
119/2009. (VI. 15.) számú határozat: TÁMOP pályázat - a projekt előkészítésének költsége 
120/2009. (VI. 15.) számú határozat: Infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatok – 
felhatalmazás előkészítésre 
121/2009. (VI. 15.) számú határozat: Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítására irányuló 
kérelem elutasítása 
122/2009. (VI. 15.) számú határozat: Alapi Óvoda vezetőjének közoktatás vezető szakirányú 
továbbképzésen való részvételéhez hozzájárulás biztosítása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Alap Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 15-én 18.45 órai 
kezdettel tartott soron következő nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Alap Község Önkormányzatának Tanácsterme Alap, Dózsa György u. 31. 
 
Jelen vannak: Méhes Lajosné  polgármester 
 Alpek János alpolgármester 
  Bölcskei Jenőné                
                      Erős István 
                            Erős Gábor                             
                            Salamon Lajos  
 Szabó János 
 Szopori György (később érkezik) 
 Zuppon Andrea                               települési képviselők 
                             
 
Tanácskozási joggal meghívottak:  
 Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző, 
 Szolga Péter Sárvíz KHT munkatársa  
                                 
                            
Igazoltan távol:  Horváth József           települési képviselő 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 10 települési 
képviselő közül 8 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, így az ülést megnyitja.  
A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőket javasolja.   
 
A képviselő-testület az ülés jegyzőkönyvének hitelesítőjéül Salamon Lajos és Erős Gábor 
képviselőt 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A képviselő-testület üléséről készülő jegyzőkönyv vezetőjének Kisariné Lukács Györgyi 
javasolja.  
 
A Képviselő-testület az ülésről készülő jegyzőkönyv-vezető személyét – Kisariné Lukács 
Györgyit külön határozathozatal nélkül – egyhangúan 8 igen szavazattal elfogadta.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, a meghívóban szereplő napirendi pontok 
figyelembevételével. Kéri, hogy 1. és 2. napirendi pontot cseréljék meg, mert a tanácskozási 
joggal meghívott Szolga Péter a Sárvíz Kht. munkatársa még nem érkezett meg.  
 
A képviselő-testület az ülés napirendjét a szóbeli előterjesztéssel – külön határozathozatal 
nélkül - 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbiak szerint 
elfogadta:  
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Napirend: 
 

1. Jogharmonizációs ütemterv elfogadása 
Előterjesztő:  Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 

 
2. Tájékoztató pályázati lehetőségekről (előterjesztés szóban) 

Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa 

 
3. Egyebek, bejelentések 

Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 
       
 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 
 
 
 

1. JOGHARMONIZÁCIÓS ÜTEMTERV ELFOGADÁSA 
Előterjesztő:  Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Felkéri a körjegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a tisztelt képviselő-testületet a napirendi 
pontról. 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizáció két feladatot foglal magában: 
a.) Az önkormányzati rendeletek átvilágítása, szükség szerinti módosítása vagy esetleges 
hatályon kívül helyezése. 
b.) A fenntartható, módosított vagy hatályon kívül helyezett rendelkezésekkel kapcsolatos  
jelentéstételi kötelezettség az Európai Bizottság számára. 
Ha az önkormányzat valamely irányelvvel érintett rendeletéről azt állapítja meg, hogy 
rendelkezései nem ellentétesek az irányelv rendelkezéseivel akkor jogharmonizációs 
záradékkal kell ellátnia.  
A képviselő-testületnek ütemtervet kell elfogadni, illetve a felülvizsgálat eredményét 
határozatban kell megállapítani. 
A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel  az adó, a költségvetés, a 
szociális rendeletek nem érintettek, ezen tárgykört felölelő rendeletek nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá, ezért kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a kiküldött határozati 
javaslatból, az I. pontból e tárgykörbe tartozó felsorolt rendeletek kerüljenek kivételre. Az 
Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló rendelet, valamint a ivóvíz 
díjának megállapításáról szóló rendelet feltüntetése a II. pontban indokolt az érintett 
rendeletek között.  
A határozati javaslat II. pontját indokolt kiegészíteni a 11/2002.(XII. 15.) számú rendelettel, 
melynek címe „a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról”. 
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A rendelettervezetet indokolt kiegészíteni a rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 
12/2004. (XII. 15.) rendelettel, valamint a luxusadót hatályon kívül helyező 6/2006. (IV. 1.) 
rendelettel.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy a körjegyző asszony szakmailag mennyire látja indokoltnak ezeket 
módosítani. Nem tudják tudomásul venni, hogy az árok ásását nem a gödör alján kell 
kezdeni? 
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Magyarországnak az Európai Unióhoz történő csatlakozása bizonyos kötelezettségeket von 
maga után. Hivatkozott irányelvben foglaltakat Magyarországnak is teljesítenie kell. Az Unió 
valamennyi polgárának azonos feltételeket kell biztosítani az Unió teljes területén. A 
rendeletek áttekintésével az irányelvben foglaltakat kell összevetni. 
 
Erős István képviselő:  
Akkor ezt úgy kell értelmezni, hogy a hollandokra is az vonatkozik, ha hozzánk látogat, mint 
az itt élőkre.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Jelentéstételi kötelezettség értelmében valamennyi önkormányzati rendeletnek meg kell 
felelnie az irányelvnek, illetőleg rendelkezni kell a nem összeegyeztethető rendeletekben 
foglaltak fenntartásának indokairól.  
 
Salamon Lajos képviselő:  
Megkérdezi, hogy a hatályon kívül helyezett rendeleteket még egyszer hatályon kívül kell 
helyezni? Például 5 év múlva megint hatályon kívül helyezzük?  
    
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző:  
A hatályon kívül helyezésről szóló rendelet hatályon kívül helyezése nem jelenti azt, hogy a 
mellékletben felsorolt rendeletek újra hatályba lépnek. A hatályon kívül helyezésről 
rendelkező rendelet hatályon kívül helyezésének nincs akadálya és az abban foglalt rendeletek 
hatályát ez nem befolyásolja.  
 
 
 
Az ülésterembe Szopori György képviselő és Szolga Péter Sárvíz KHT munkatársa 18.50 
órakor megérkeztek. A települési képviselők száma 8 főről 9 főre változik. 
 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Az előterjesztés határozati javaslatot és rendelettervezetet tartalmaz, mellyel kapcsolatban 
jegyzőasszony felvázolta módosításra irányuló előterjesztését. A képviselő-testületnek két 
döntést kell hoznia. Kéri a képviselőket elsőként a módosításokkal ismertetett határozati 
javaslatról szavazzanak.   
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
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Alap Község Önkormányzat 
116/2009. (VI. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvből következő jogharmonizációs kötelezettsége alapján rendeleteit 
felülvizsgálva az alábbi döntést hozza. 
 

I. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi rendeletei nem érintettek a 
2006/123/EK irányelvvel: 

1.) A parlagfű terjedésének megelőzéséről szóló 9/1999. (VII. 7.) számú rendelet 
2.) Az állattartás helyi szabályairól szóló 8/2003. (XII. 1.) rendelet 
3.) Az egészségügyi alapellátás körzethatárainak megállapításáról szóló 4/2004. (II. 

15.) számú rendelet 
4.) A helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 15/2004. (XII. 15.) Kt. számú rendelet 
5.) A tiszteletdíjakról szóló 1/2008. (II. 13.) rendelet  
6.) Az Alap-Alsószentiván Községek Körjegyzősége köztisztviselőinek juttatásairól 

és illetménykiegészítéséről szóló 9/2008. (VII. 25.) rendelet 
7.) A helyi építészeti örökség védelméről szóló 15/2008. (XII. 15.) rendelet 
8.) Az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2009. (II. 16.) rendelet 
9.) A lakbérek megállapításáról szóló 2/2009. (II. 16.) rendelet 

 
II. 

A képviselő-testület megállapítja, hogy az alábbi rendeletei a 2006/123/EK irányelvvel 
érintettek: 

1.) A helyi címer, zászló és pecsétnyomó alkotásáról és használatának módjáról 
szóló 12/1993. (VIII. 16.) számú rendelet 

2.) A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 18/1999. (X. 1.) Kt. számú 
rendelet  

3.) A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település    
       tisztaságáról szóló 11/2002.(XII. 15.) rendelet 
4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2004. 

(V. 1.) Kt. számú rendelet 
5.) 16/2005. (XI. 22.) kt. számú rendelet A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól által lehetővé tett 
elektronikus ügyintézési mód kizárásáról egyes helyi rendeletekben  

6.) A temetők és temetkezés rendjéről szóló 13/2006. (VI. 1.) számú rendelet 
7.) Alap Építési Szabályzata (ÁÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról 

szóló 19/2006. (XII. 15.) számú rendelet 
8.) A közterületek használatáról szóló 12/2008. (IX. 30.) rendelet 
9.) Az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 6/2009. (IV. 1.) rendelet 

 
III. 

A képviselő-testület az EK irányelvvel érintett azon rendeletek jogharmonizációjára, 
melyek az irányelvvel ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak, záradékolás céljából a 
képviselő-testület elé terjesztés határidejéül a 2009. júliusi testületi ülés időpontját 
határozza meg.  
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IV. 
A képviselő-testület az EK irányelvvel érintett azon rendeletek jogharmonizációjára, 
melyek az irányelvvel ellentétes rendelkezést tartalmaznak, módosítás, hatályon kívül 
helyezés céljából a képviselő-testület elé terjesztés határidejéül 2009. augusztus 31-ét 
határozza meg.  
 
A képviselő-testület utasítja a körjegyzőt, hogy a III. és IV. pontban meghatározott 
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Felelős: Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző 
Határidő: 2009. július 31. 
 2009. augusztus 31. 
 
Méhes Lajosné polgármester:  
Kéri a képviselő-testület tagjait, aki az elhangzott módosításra irányuló előterjesztés szerint a 
rendelettervezettel egyetért, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
Alap Község Önkormányzat 

9/2009. (VI. 15.) 
rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  
 

(Rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
 

 
 
2. TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL  

Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 Tanácskozási joggal meghívott: Szolga Péter Sárvíz Kht. Munkatársa 
 
 
a) Akadálymentesítéssel kapcsolatban benyújtható pályázati lehetőségről 

tájékoztatás 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Köszönti Szolga Pétert a Sárvíz KHT munkatársát. 
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen Erős István képviselő társa felvetette, 
amit Gubik doktor úr javasolt, hivatkozással arra, hogy az egészségügyi ellátást hogyan 
lehetne még jobbá és praktikusabbá tenni. A tervező megnézte, a pályázati kiírás 
függvényében a feltételeknek esetleg megfelelnének.  
A Közép-dunántúli Operatív Program keretében „Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz” (Akadálymentesítés) címmel pályázati kiírás jelent meg. A Képviselő-
testület a 2009. évi költségvetés elfogadásakor a felhalmozási kiadások előirányzaton belül 
két felújítási célt jelölt meg akadálymentesítéssel kapcsolatban. Mind az egyes, mind a kettes 
körzet orvosi rendelőjének felújítására 1.500 ezer forint előirányzat került betervezésre. 
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Erős István képviselő:  
Nagyon okos dolognak tartja ezt a kezdeményezést.  
Sajnálatos módon a kezébe akadt egy olyan szórólap, ami tájékoztatást ad, hogy Dég, Sárosd, 
Alap nyer a rendelők akadálymentesítésre pénz. Ez nem igaz. Ne nézzék a képviselő-testületet 
„hülyének”, hogy azt mondja, hogy nem nyert, és a szórólapon pedig az szerepel, hogy nyert. 
Szerinte Horváth József képviselő társának ezt cenzúráznia kellett volna, hogy ne jelenjen 
meg. Van olyan kapcsolatban a megjelentető párt embereivel, hogy ezt nem szabadott volna 
engedélyezni.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy 2007. évben beadásra kerület a két orvosi rendelő akadálymentesítésére a 
pályázat, ami nyer is, de pénzhiány miatt a pályázat kiírójának tájékoztatása alapján nem 
valósult meg.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Szerinte, mivel Horváth József képviselő nincs jelen nem ildomos a háta mögött beszélni róla.  
 
Erős István képviselő: 
Nem lett volna szabad neki megengedni. Ha Ő jelen lenne, akkor is ezt felmerné vállalni, 
megmondaná neki a véleményét.  
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
Köszönti a képviselő-testületi tagokat. Elmondja, hogy az akadálymentesítési pályázaton 
90%-os vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni. A fennmaradó 10%-os önrészre 6%-os 
BM önerőt lehet igényelni. Az önkormányzatnak 4%-os önerőt kell biztosítani, ha a pályázat 
nyer. A projekt költségvetése is megvan, csak aktualizálni kell a mostani árakhoz. Sok pénz 
nincs erre a pályázatra. A Közép-dunántúli Régió kapja a legkevesebb pénzt, 14 pályázatot 
támogatnak csak, minimális az esély. Mindenképpen sokkal kevesebb munkával lehet 
összeállítani, mint egy új pályázatot, mert az anyag már egyszer elkészült, csak aktualizálni 
kell.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Elmondja, hogy az elmúlt képviselő-testületi ülésen Gubik doktor úr felvetette, hogy az Ingrid 
doktornő szolgálati lakását át lehetne alakítani egy egészségházzá.  
Szerinte nagyon sok a pályázati lehetőség, hetente akár 2–3 darabot is be lehetne nyújtani. A 4 
nagyon kevés, 140 lehetőség lenne a megnyugtatóbb. Egy komplett egészségház létrehozására 
nagyobb összeggel kellene pályázni.  
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
2010 évig kidolgozták már a forrásokat. Elmondja, hogy a tervezési díjat, az előkészületeknél 
keletkező költséget, a műszaki ellenőri, a pályázatírási díjat is el lehet számolni a pályázatban.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Meg kell kérdezni, hogy egy nagyobb összegű pályázat bele fér–e a mostani kiírásba. A 
doktornőt a gyógyszertárnál lévő szolgálati lakásba költöztetnék, mert az ott lakó 
pedagógusnak augusztusig adták ki. A hozzászólást köszöni, a javaslatot körbe kell járni. 
Szükséges a pályázatot, a tervdokumentációt aktualizálni, a tervező az előző terveket 1. 000.-
Ft/m2 ár körül vállalta, mely elkerülhetetlen a pályázat benyújtásához.  körül volt a tervezési 
díja.  
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, szavazzon. 
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Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Alap Község Önkormányzat 

117/2009. (VI. 15.) számú határozat 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
pályázatot kíván benyújtani a Közép-dunántúli Operatív Program keretében 
meghirdetett „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” 
címmel kiírt felhívásra.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Méhes Lajosné polgármestert, hogy a pályázat 
előkészítésével kapcsolatos intézkedéseket – pályázat, tervdokumentáció aktualizálása - 
megtegye. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Megjegyzi, hogy megint etikátlan a szavazás, mert kész tények előtt álltak, a tervezést el kell 
végezni, végeztetni, hogy a pályázatot be lehessen nyújtani.  
  
 

b) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Cece, Vajta, Sáregres, Alap településeken 
 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Lehetőség nyílott a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett Területi 
Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések Támogatása keretében térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésére pályázatot benyújtani. A pályázatot Cece Nagyközség nyújtotta be 
azzal, hogy a kamerarendszer négy településen Cecén, Vajtán, Sáregresen, Alapon kerüljön 
kiépítésre. 
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
Elmondja, hogy június 2.-a volt a pályázat beadási határideje. Varga Gábor Cece Község 
polgármester kereste meg, hogy a négy település összefogásával kerüljön kiépítésre, ha nyer. 
Alapra 4 darab jutna, ami 230.000.-Ft önerőt jelentene a községnek. A sárbogárdi rendőrségre 
lenne bekötve ahol a kimenő és a bejövő forgalmat lehet nyomon követni. A rendszámtáblát, 
az emberek arcát is jól lehetne látni, képeket lehetne kinagyítani. Most utólagosan kell a 
határozatot meghozni, a határidő rövidsége miatt. Cece vonatkozásában került a pályázat 
beadásra, de ha felszólítják a hiánypótlásra a pályázat benyújtóját, ne akkor kelljen hirtelen 
rendkívüli testületi ülést összehívni.  
 
Erős István képviselő:  
Erőszakos dolgoknak nem híve. Nem hiszi, hogy ott fognak lopni ahol a kamera van. 
Jelentősége sincs, ha a rendőrségen az ügyeletes elalszik, nem érnek vele semmit.   
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
Ha történik a faluban valami rendbontás, lopás, azt vissza lehet nézni, 3-4 napig tárolja a 
rendszer a felvett anyagot.  
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Erős István képviselő: 
Minél jobban törekszik a képviselő-testület a bűnmegelőzésre, annál jobban be fog jönni a 
bűn a faluba.  
Nem támogatja, nem ért egyet, szerinte az erőszakot támogatják.  
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
Nem hiszi, hogy a bűnözés ez által megszűnik.  
 
Alpek János alpolgármester: 
A régi térfigyelő kameráknak nem sok hasznát vették. A képviselő-testület önerőt biztosítson 
a térfigyelő kamerák felszerelésére, ez kényszeredett helyzet nem ért vele egyet. 
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
A pályázat benyújtása beszélgetés szinten hangzott el, polgármester asszony sem tudott róla. 
Május 15-én jelent meg a kiírás és 2 hét állt a rendelkezésre, hogy a pályázatot benyújtsák. 
Nem hosszabbították meg, mert olyan sok kérelem érkezett be. Veszíteni nem veszítenek vele 
semmit.  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy a két térfigyelő kamarát előzőleg a bemutató cég piárként hagyta itt. Már 
leszerelték, most lett fontos mindenkinek.  
Szerinte, ha a községben térfigyelő kamerák működnek, ha csak 1-2 bűnözőt sikerül a 
segítségével elfogni, már akkor értékes befektetés volt.  
Támogatja, a pénzügyi forrást megtalálja rá. 
 
Bölcskei Jenőné képviselő: 
Megkérdezi, hogy napig tárolja az anyagot? 
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Három napig tárolja az anyagot. 
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
Merevlemezen őrzi, az anyagot, de ha kéri az önkormányzat, akár egy hétig is eltárolja.  
 
Erős Gábor képviselő: 
Megkérdezi, hogy mennyi a havi költsége? 
 
Szolga Péter Sárvíz Kht. munkatársa: 
A fenntartási költsége van csak, ilyen az áramfelvétel, szélessávú internet hozzáférés. 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tekintettel arra, hogy a pályázatot Cece már beadta, kéri a képviselő-testületet, hogy foglalják 
határozatba a pályázat benyújtásának tudomásul vételét. A pályázathoz szükséges önrész 230 
ezer forint, mellyel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket hiánypótlás keretében kívánják 
az érintett testületek pótolni. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri  aki egyetért a határozati 
javaslattal, az kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, az alábbi 
határozatot hozta:  
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Alap Község Önkormányzat 

118/2009. (VI. 15.) számú határozat 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett Területi Kiegyenlítést Szolgáló Önkormányzati Fejlesztések 
Támogatása keretében benyújtott Cece, Vajta, Sáregres, Alap településeken 
kialakítandó térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Cece nagyközség Önkormányzata 
által benyújtott pályázathoz hozzájárulását adja.  
A Képviselő-testület a pályázat keretében megvalósítandó térfigyelő rendszer 
kiépítéséhez 230 ezer forint önrészt Alap Község Önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének tartaléka terhére biztosít.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről Cece Nagyközség Polgármesterét 
értesítse.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

c) TÁMOP pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
A település, mint az Óvodai Intézményfenntartó Társulás gesztortelepülése TÁMOP 
pályázatot nyújtott be a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív 
intézményekben kiírt felhívásra. A „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra 
Alapon” című pályázat kedvező elbírálásban részesült, melynek keretében a projekt 
összköltségére, 28.809.040 Ft-ra sikerült a pályázati pénzt elnyerni. A megvalósulás mind az 
öt intézményben, óvodában folyni fog, s már az előkészítés is komoly munkát, szaktudást 
követelt meg az abban résztvevőktől. 
Lehetőség nyílott a projekt jelenlegi szakaszában előleget igényelni, melynek összege 
10.083.163 ezer forint. Első lépésként szükséges az előkészítés költségeit kiegyenlíteni, mely 
összeg a pályázatban szerepel, nagysága 1.060.000 Ft, s kiegyenlítését az első félév folyamán, 
de a munkálatok további végzése érdekében mihamarabb szükséges.  
Kérem a Képviselő-testület hozzájárulását a projekt előkészítési költségeinek teljesítéséhez a 
munkát elvégző TINTA Kft. részére.  
 
Erős István képviselő:  
Ezt az összeget a pedagógusok és az óvónők kiosztják a gyerekek meg okosabbak lesznek, de 
nem kár ezért a pénzért? 
Az iskola örökös probléma. Az igazgató váltás óta csúsznak lefele. Szerinte fölösleges az 
iskolára ennyi pénzt költeni. Nem csak az alapi iskolánál van így.  
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Fontosnak tartja azt elmondani, hogy a mostani gyerekeket teljesen másként kell kezelni, 
foglalkozni velük. Más módszerrel kell feléjük nyitni. A tanároknak vizsgázniuk kell a 
tananyagból. Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, szavazzon.      
 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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Alap Község Önkormányzat 

119/2009. (VI. 15.) számú határozat 
 

Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület tudomásul vette a TÁMOP-3.1.4/08/2. 
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben című 
felhívásra benyújtott „Felkészítés a kompetencia alapú nevelés-oktatásra Alapon” 
pályázatról adott tájékoztatást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt előkészítés költségeit 
– 1.060.000 forintot – a TINTA Tanácsadó Kft. (1015 Budapest, Donáti u. 2., képviseli: 
Vámos Ágnes) kiegyenlítse Alap Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
pénzmaradványa terhére.  
A TÁMOP pályázat során lehívott előleg összegéből a projekt előkészítésének költsége 
az önkormányzat javára kiegyenlítésre kerül.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

d) Tájékoztatás infrastrukturális fejlesztésekre benyújtott pályázatok eredményéről 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy az Óvoda fejlesztésére Alap, míg az iskola fejlesztésére 
Cece Önkormányzata nyújtotta be a pályázatot, mint gesztortelepülés. 
Az Óvoda pályázata elbírálása során 4 millió forintot ítélt meg az Önkormányzati 
Minisztérium, melyhez 444.444 forint önrész szükséges. A támogatás összegét csak az Alapi 
Óvoda nyílászáróinak cseréjére lehet fordítani. A támogatás összegéből Cece nem részesül.  
Az Iskola pályázata eredményeképpen a kapott 10.840.000.- forint támogatást a cecei 
általános iskola fűtéskorszerűsítésére és tetőszigetelésére lehet fordítani, abból Alap iskolája 
nem részesül. 
A benyújtott költségvetés az óvoda tekintetében átdolgozást igényel, miután annak 
költségvetése nem csak a nyílászárók cseréjére irányult.  
Megtörtént a kapcsolatfelvétel a tervezővel, aki a hónap végén tartandó ülésre elkészít egy 
árazatlan költségvetést, mely az ajánlatkérések alapja lehet.  
Iskola költségvetésben önrész fel van tüntetve, javasolja, hogy kerüljön sor a tervező felkérése 
a legszükségesebb munkálatok felmérésére és az árazatlan költségvetés készítésére az 
ajánlatkérésekhez.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy az alapi iskola pályázata nem nyert, akkor milyen árajánlatot kell kérni?  
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Elmondja, hogy az óvoda pályázata ugyan nyert, de csak a nyílászárok cseréje miatt kell 
árajánlatot kérni. Az iskola esetén a pályázat benyújtásakor a képviselő-testület az önrészt 
biztosította, és ebből a legszükségesebb feladatokat oldanák meg. Az iskolánál két fal 
bontását kellene elvégezni, hogy a kisiskolától a gyerekek a nagy iskolában kezdhessék a 
tanévet. 
 
Alpek János alpolgármester: 
Úgy gondolja a polgármester asszony, hogy 1 millió forintból meg lehetne csinálni? 
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Méhes Lajosné polgármester: 
Meglátása szerint 2 millió forint körüli összegből el lehetne készíttetni a legszükségesebb 
munkákat.   
A legszükségesebb az, hogy a tantermek ki legyenek alakítva. Társadalmi munkában a helyi 
vállalkozók is segítenek. A főutcai iskolánál lévő gyermekeknek a villany, a gázfűtés is sokba 
van. Célszerűnek tartaná költségvetés készíttetését, hogy mennyiből jönnek ki a munkálatok, 
melyhez kérné a képviselő-testület felhatalmazását.  
Elmondja, hogy az egyházzal élő bérleti szerződés van, amit a képviselő-testület bonthat fel.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Ő úgy tudja, hogy a képviselő-testület hozott egy határozatott, hogy a bérleti szerződés 
augusztus 31-éig él.  
 
Nyikosné Katzenberger Erika körjegyző: 
Elmondja, hogy a képviselő-testület nem hozott ilyen határozatot. Az augusztus 31-e a 
társulási megállapodások, az alapító okiratok módosításánál elhangzott dátum.       
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatot, kéri aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon 
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a határozati javaslattal egyezően egyhangúan 
9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alap Község Önkormányzat 
120/2009. (VI. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte az óvodára, valamint az 
általános iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázatok eredményéről 
nyújtott tájékoztatást. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázatok eredménye 
függvényében vegye fel a kapcsolatot a tervezővel a szükséges munkák elvégzésének 
alapját szolgáló ajánlatok bekérését alátámasztó dokumentumok elkészítése érdekében.  
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
 
 

3. EGYEBEK, BEJELENTÉSEK 
Előterjesztő:  Méhes Lajosné polgármester 
 
 

a) Településrendezési terv módosítására irányuló kérelem  
 

Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Alap 0186 helyrajzi számú valamint a 0179/13 helyrajzi 
számú külterületi ingatlan beépíthetőségét érintően az Építési Szabályzat  övezeti besorolását 
érintő kérelem érkezett a Képviselő-testülethez. A kérelem tartalmát annak felolvasásával 
ismerteti (a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza). 
A „mezőgazdasági korlátozott használatú terület” övezetből „mezőgazdasági üzemek ipari 
gazdasági övezetbe” történő besorolás változtatása az Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 
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módosítását indokolja. Amennyiben a képviselő-testület lehetőséget kíván adni a szabályok 
módosításával az építésre, a tervező VÁTI Kht.-val célszerű lenne felvenni a kapcsolatot. Át 
kellene tekinteni van-e még olyan pontja a szabályzatnak, amely további módosítást igényel 
az elmúlt évek tapasztalata alapján. Módosítás során az egyeztetést az illetékes hatóságokkal 
ismételten le kell folytatni, egy meglehetősen hosszú folyamatról van szó. A képviselő-
testület tagjai részére körbeadja a két hivatkozott ingatlant jelölő térkép másolatát 
megtekintésre.  
 
Alpek János Alpolgármester: 
Elmondja, hogy nem javasolja, hogy a képviselő-testület a kérelemhez hozzájáruljon. A 
testületnek nem áll módjában, hogy az Építési Szabályzatot módosítsa, nem ok nélkül került 
sor az övezeti besorolás ily módjára. 
 
Méhes Lajosné polgármester:   
Tekintettel arra, hogy más határozati javaslat nem hangzott el, kéri aki egyetért azzal hogy a 
Képviselő-testület a kérelem tekintetében Alap Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló rendelet módosítása iránti megkeresésnek nem ad helyt, szavazzon.  
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúan 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Alap Község Önkormányzat 
121/2009. (VI. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület megismerte az Alap külterület 0186 
helyrajzi számú valamint Alap külterület 0179/13 helyrajzi számú ingatlan 
„mezőgazdasági korlátozott használatú terület” övezetből „mezőgazdasági üzemek ipari 
gazdasági övezetbe” történő átsorolásra irányuló kérelem tartalmát.  
A Képviselő-testület Alap Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének 
megállapításáról szóló rendelet módosítása iránti megkeresésnek nem ad helyt.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 
értesítse.  
   
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: 2009. június 30. 
 
 

b) Óvodavezető kérelme továbbképzés költségeihez való hozzájárulásra 
 
Méhes Lajosné polgármester: 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda vezetője közoktatási vezető szakirányú 
továbbképzés támogatása iránti kérelemmel fordult a testülethez. Pekarek Istvánné a 
nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárult. 
Kérelem felolvasásával ismerteti annak tartalmát. 
Elmondja, hogy a volt képviselő-testület Őt úgy támogatta, hogy 80%-ot az önkormányzat 
20%-ot pedig neki kellett biztosítani.  
 
Alpek János alpolgármester: 
Megkérdezi, hogy a négy félévre 440.000.-Ft a tandíj? 
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Méhes Lajosné polgármester:  
A kérelem az első félévre vonatkozó költséget tartalmazza. Elmondja, hogy örül, hogy az 
óvodavezető felvállalta, hogy elvégzi ezt a szakirányú továbbképzést. Ismerteti határozati 
javaslatát, kéri aki egyetért, kézfenntartással szavazzon.  
    
 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület a határozati javaslat tekintetében egyhangúan 
9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alap Község Önkormányzat 
122/2009. (VI. 15.) számú határozat 

 
Alap Község Önkormányzat Képviselő-testület Pekarek Istvánné született Béres 
Julianna (lakcíme: 7011 Alap, Fő u. 83.) Alapi Óvoda vezetőjének közoktatás vezető 
szakirányú továbbképzésen való részvételéhez szükséges továbbképzési költségeihez 
80%-os támogatással járul hozzá. A továbbképzés 20%-a, a továbbképzést végző 
intézményvezetőt terheli.  
 
2009. évben a hozzájárulás összege 88.000 Ft, melynek összegét a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. A továbbképzés 
20%-a, azaz 22.000 Ft a 2009. évben a kérelmezőt terheli. 
 
A továbbképzéshez történő hozzájárulás további összege az egyes költségvetési években 
kerül az önkormányzat költségvetésébe betervezésre.  
 
Nevezett a kifizetett támogatás összegét köteles visszafizetni, ha a szakirányú 
továbbképzés támogatott időszakát nem végzi el.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős: Méhes Lajosné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Megköszöni a megjelenteknek a részvételt, a testületi ülést 20.10 órakor bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 

 
 

Méhes Lajosné                                                              Nyikosné Katzenberger Erika             
polgármester                                                                            körjegyző 

 
  

 
 

     Salamon Lajos Erős Gábor 
jegyzőkönyv hitelesítő    jegyzőkönyv hitelesítő 


